
	   1	  

Factsheet	  Klimaat	  &	  Verkiezingen	  2017	  
	  
Journalistiek	  factsheet	  ten	  behoeve	  van	  klimaatverslaggeving	  en	  klimaatdebat	  rondom	  
de	  Tweede	  Kamer-‐verkiezingen	  van	  maart	  2017.	  
	  
Door	  klimaatwetenschapsjournalist	  Rolf	  Schuttenhelm,	  r.schuttenhelm@gmail.com.	  
	  
Dit	  factsheet	  dient	  ter	  ondersteuning	  van	  #KiesKlimaat,	  een	  brede,	  partij-‐
onafhankelijke	  oproep	  van	  betrokken	  burgers	  aan	  kiezers,	  politici	  en	  journalisten	  om	  
van	  klimaatverandering	  en	  klimaatbeleid	  een	  volwaardig	  onderwerp	  te	  maken,	  zie	  oa:	  
http://twibbon.com/Support/kiesklimaat	  Deze	  ambitie	  verdient	  brede	  steun,	  omdat	  het	  
nieuwe	  kabinet	  voor	  de	  belangrijke	  taak	  staat	  om	  het	  Nederlandse	  energiebeleid	  in	  lijn	  
te	  krijgen	  met	  klimaaturgentie	  en	  de	  toezeggingen	  van	  het	  Parijs-‐akkoord.	  
	  
Belangrijkste	  klimaatcijfers	  Nederland,	  algemeen:	  
	  
Nederland	  heeft	  relatief	  hoge	  CO2-‐uitstoot,	  en	  geen	  recente	  netto	  reducties:	  

• De	  jaarlijkse	  Nederlandse	  uitstoot	  van	  broeikasgassen,	  omgerekend	  naar	  
CO2-‐equivalenten,	  bedraagt	  (2015)	  196	  megaton	  (CBS,	  2016)	  

• De	  Nederlandse	  broeikasgasuitstoot	  per	  capita	  bedraagt	  (2015)	  11,6	  ton	  
CO2eq	  per	  jaar	  (CBS,	  2016).	  

• Mondiaal	  heeft	  Nederland	  de	  15e	  plek	  in	  per-‐capita-‐emissies	  (cijfers	  2014,	  
uitsluitend	  CO2),	  met	  het	  EU-‐gemiddelde	  op	  plek	  23	  (PBL,	  2015)	  

• In	  2014	  lag	  de	  Nederlandse	  CO2-‐uitstoot	  per	  capita	  ruim	  40	  procent	  
boven	  het	  EU-‐gemiddelde	  (PBL,	  2015).	  

• In	  2015	  steeg	  de	  Nederlandse	  uitstoot	  met	  5	  procent	  (CBS,	  2016).	  

• Onder	  kabinet	  Rutte	  II	  (2012-‐heden)	  is	  de	  Nederlandse	  uitstoot	  van	  
broeikasgassen	  tot	  nog	  toe	  (netto)	  niet	  gedaald	  (CBS,	  2016).	  
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Meer	  in	  detail,	  relevante	  energiecijfers:	  
	  
De	  Nederlandse	  energievoorziening	  is	  relatief	  fossiel	  –	  met	  in	  de	  
elektriciteitsvoorziening	  een	  groot	  aandeel	  van	  aardgas	  en	  steenkool:	  

• In	  Nederland	  wordt	  (2015)	  5,8	  procent	  van	  de	  gebruikte	  energie	  
duurzaam	  opgewekt	  –	  meer	  dan	  3x	  zo	  laag	  als	  het	  EU-‐gemiddelde	  
(CBS/Eurostat,	  2016)	  

• Binnen	  de	  EU	  heeft	  Nederland	  met	  de	  consumptie	  van	  duurzame	  energie	  
de	  twee	  na	  laatste	  plek,	  boven	  Malta	  en	  Luxemburg	  en	  met	  de	  productie	  
van	  duurzame	  energie	  de	  een	  na	  laatste	  plek,	  tussen	  Luxemburg	  en	  Malta	  
(Eurostat,	  2016).	  

• De	  koplopers	  binnen	  de	  EU	  zijn	  Zweden,	  Letland,	  Finland,	  Oostenrijk	  en	  
Denemarken,	  die	  grofweg	  30	  tot	  ruim	  50	  procent	  van	  hun	  totale	  
energiegebruik	  duurzaam	  opwekken.	  Absolute	  Europese	  koplopers	  (non-‐
EU)	  zijn	  IJsland	  en	  Noorwegen.	  Frankrijk	  en	  Nederland	  zijn	  het	  verst	  
verwijderd	  van	  de	  eigen	  duurzame	  energie-‐doelen	  (Eurostat,	  2016).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nederlandse	  energiebronnen	  –	  steenkoolgebruik	  gestegen	  naar	  recordhoogte,	  
duurzaam	  vooral	  biomassa:	  

• Van	  het	  aandeel	  duurzame	  energie	  wordt	  in	  Nederland	  (2015)	  67,9%	  
geleverd	  door	  biomassa	  (80,1	  petajoule).	  Windenergie	  is	  de	  tweede	  
duurzame	  bron	  en	  levert	  21,0%	  binnen	  het	  duurzame	  aandeel	  (24,8	  
petajoule,	  0,8%	  totale	  energiegebruik).	  Aardwarmte	  is	  de	  derde	  
duurzame	  bron	  (6,1	  petajoule)	  en	  zonne-‐energie	  levert	  5,1	  petajoule,	  
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overeenkomend	  met	  4,3	  procent	  binnen	  het	  duurzame	  aandeel	  en	  0,17	  
procent	  van	  het	  totale	  energiegebruik	  (CBS,	  2016).	  

• Het	  aandeel	  van	  steenkool	  in	  de	  Nederlandse	  elektriciteitsvoorziening	  is	  
tussen	  2010	  en	  2015	  bijna	  verdubbeld,	  tot	  35%	  in	  2015	  (CBS,	  2016).	  Dit	  
is	  tevens	  het	  hoogste	  steenkoolgebruik	  sinds	  1990	  (CLO/CBS,	  2016).	  

• De	  totale	  Nederlandse	  energieconsumptie	  bedraagt	  (2015)	  3040	  
petajoule	  per	  jaar.	  Alhoewel	  het	  totale	  nationale	  energiegebruik	  sinds	  de	  
absolute	  piek	  van	  2010	  licht	  is	  gedaald,	  bevindt	  het	  zich	  nog	  steeds	  boven	  
de	  waarde	  van	  1990	  (CLO/CBS,	  2016).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Het	  IPCC	  2	  graden-‐doel	  en	  de	  (daarop	  gebaseerde)	  
klimaatzaak	  en	  (voorgestelde)	  klimaatwet:	  

• Sinds	  2008	  steunt	  Nederland	  het	  internationale	  2-‐graden-‐doel.	  
Minimumvoorwaarde	  voor	  alle	  rijke	  industrielanden	  (Annex	  1,	  
waaronder	  Nederland)	  ‘om	  nog	  een	  50	  procent	  kans	  te	  behouden	  onder	  2	  
graden	  te	  blijven’	  is	  een	  emissiereductie	  van	  25	  tot	  40	  procent	  tussen	  
richtjaar	  2020	  en	  het	  vaste	  basisjaar	  1990	  –	  zo	  stelde	  het	  leidende	  IPCC-‐
rapport	  van	  2007.	  Deze	  cijfers	  vormen	  ook	  de	  kern	  voor	  de	  Nederlandse	  
klimaatzaak	  van	  Urgenda	  en	  900	  mede-‐eisers	  

• In	  2015	  verplichte	  de	  rechter	  in	  de	  klimaatzaak	  de	  Nederlandse	  staat	  
‘tenminste	  het	  minste	  te	  doen’	  om	  de	  2-‐graden-‐toezegging	  na	  te	  komen,	  te	  
weten	  een	  emissiereductie	  van	  tenminste	  25	  procent	  tussen	  1990	  en	  
2020.	  Dit	  is	  de	  ondergrens	  van	  het	  twee	  graden-‐bereik;	  de	  eis	  was	  40	  
procent	  reductie	  –	  de	  bovengrens	  van	  het	  bereik.	  

• Ook	  de	  in	  2016	  voorgestelde	  klimaatwet	  van	  Diederik	  Samsom	  en	  Jesse	  
Klaver	  is	  bedoeld	  om	  Nederland	  binnen	  dit	  door	  het	  IPCC	  gedefinieerde	  
twee	  graden-‐bereik	  te	  brengen,	  met	  respectievelijke	  reducties	  van	  55	  en	  
95	  procent	  in	  2030	  en	  2050	  –	  ten	  opzichte	  van	  1990.	  
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Klimaatbeleid	  Rutte	  II	  –	  van	  SER	  tot	  1,5	  graden,	  3	  belangrijke	  
discrepanties	  tussen	  toezeggingen	  en	  beleid:	  
	  

• In	  2013	  sloot	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  bedrijven	  en	  
maatschappelijke	  organisaties	  het	  SER-‐energieakkoord.	  Alhoewel	  
Nederland	  in	  2013	  officieel	  het	  2-‐graden-‐doel	  steunde,	  voorziet	  dit	  
akkoord	  (dat	  primair	  op	  energieontwikkeling	  is	  gericht,	  niet	  op	  
klimaatdoelen)	  volgens	  de	  in	  2013	  geldende	  wetenschappelijke	  inzichten	  
in	  een	  emissiereductie	  van	  slechts	  17	  à	  18	  procent	  in	  2020	  (PBL/ECN,	  
2015),	  ruim	  onder	  de	  geldende	  minimumvoorwaarde	  voor	  dit	  2-‐graden-‐
doel	  (IPCC,	  2007).	  

• Toen	  in	  2015	  de	  rechter	  in	  de	  klimaatzaak	  vonniste	  dat	  de	  Nederlandse	  
staat	  aanvullende	  emissiereducties	  dient	  uit	  te	  voeren	  om	  het	  beleid	  in	  
lijn	  te	  brengen	  met	  de	  toen	  bestaande	  2-‐graden-‐toezegging,	  ging	  het	  
kabinet	  tegen	  die	  uitspraak	  in	  hoger	  beroep	  –	  en	  formuleerde	  geen	  
aanvullend	  beleid	  om	  zulke	  additionele	  emissiereducties	  te	  realiseren.	  

• In	  december	  2015	  sprak	  Nederland	  officiële	  steun	  uit	  voor	  de	  nieuwe	  1,5-‐
graden-‐ambitie,	  die	  ook	  is	  vastgelegd	  in	  het	  Parijs-‐akkoord.	  Er	  is	  
sindsdien	  geen	  beleid	  geformuleerd	  dat	  in	  lijn	  ligt	  met	  deze	  1,5-‐graden-‐
ambitie.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Benodigde	  additionele	  emissiereductie	  uitgedrukt	  in	  megaton	  CO2-‐equivalenten	  om	  het	  
beleid	  onder	  kabinet	  Rutte	  2	  in	  lijn	  te	  krijgen	  met	  de	  geldende	  minimumvoorwaarde	  van	  
het	  2-‐graden-‐doel,	  te	  weten	  een	  emissiereductie	  van	  25	  procent	  tussen	  1990	  en	  2020	  
(PBL/ECN,	  2015).	  Sindsdien	  heeft	  Nederland	  ook	  steun	  uitgesproken	  voor	  de	  veel	  
hogere	  1,5-‐graden-‐ambitie.	  Er	  is	  echter	  geen	  aanvullend	  emissiereductiebeleid	  
geformuleerd.	  
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Opmerkelijk:	  hogere	  naberekening	  emissiecijfers	  1990	  door	  
met	  name	  herwaardering	  methaan	  –	  grotere	  relatieve	  
emissiereductie,	  maar	  fysisch	  geen	  extra	  klimaatwinst	  
	  
De	  relatieve	  cijfers	  voor	  opwarmingspotentieel	  van	  ‘overige	  broeikasgassen’	  is	  
recentelijk	  bijgesteld,	  waarbij	  een	  hogere	  waarde	  is	  toegekend	  aan	  methaan.	  Dit	  
heeft	  gevolgen	  voor	  de	  Nederlandse	  emissiecijfers,	  omdat	  Nederland	  
tegenwoordig	  een	  hogere	  CO2/methaan-‐ratio	  heeft	  dan	  in	  1990,	  het	  vaste	  
basisjaar.	  Ook	  de	  energiestatistieken	  voor	  1990	  zijn	  iets	  aangepast.	  Uitgedrukt	  in	  
CO2-‐equivalenten	  was	  de	  uitstoot	  in	  1990	  10,4	  megaton	  hoger	  –	  5	  procent	  meer	  
dan	  eerder	  aangenomen.	  Hier	  belangrijke	  feiten	  en	  consequenties	  op	  een	  rij:	  
	  

• Toepassing	  nieuwe	  IPCC-‐richtlijn	  ‘global	  warming	  potential’	  (GWP)	  van	  
‘overige	  broeikasgassen’,	  waarvan	  methaan	  de	  belangrijkste,	  verhogen	  de	  
omgerekende	  uitstoot	  in	  1990	  met	  7,7	  megaton	  CO2-‐equivalenten	  (IPCC,	  
2015;	  ECN,	  2016).	  

• Energiegebruik	  door	  onder	  andere	  huishoudens	  en	  transport	  in	  1990	  is	  
naar	  boven	  bijgesteld.	  Dit	  geeft	  een	  2,7	  megaton	  hogere	  CO2eq-‐uitstoot	  in	  
1990	  (CBS/ECN,	  2016).	  

• Omgerekend	  naar	  CO2-‐equivalenten	  is	  de	  verwachte	  uitstoot	  in	  2020	  
daarom	  niet	  17,	  maar	  23	  procent	  lager	  dan	  in	  1990	  (ECN,	  2016).	  

• Formeel	  gezien	  voldoet	  Nederland	  ook	  met	  een	  23	  procent	  reductie	  van	  
de	  uitstoot	  van	  broeikasgassen	  tussen	  1990	  en	  2020	  niet	  aan	  de	  
minimumvoorwaarde	  voor	  het	  2-‐graden-‐doel.	  

• Als	  de	  uitstoot	  in	  1990	  bij	  nadere	  beschouwing	  hoger	  lag,	  is	  de	  relatieve	  
uitstoot	  in	  2020	  lager,	  maar	  de	  absolute	  uitstoot	  niet.	  Er	  is	  dus	  fysisch	  
bekeken	  geen	  aanvullende	  winst	  voor	  het	  klimaat.	  

• Methaanreducties	  hebben	  vooral	  plaatsgevonden	  in	  de	  jaren	  90	  en	  zijn	  
niet	  het	  resultaat	  van	  gericht	  beleid	  van	  recente	  kabinetten.	  

• De	  herwaardering	  zorgt	  voor	  een	  netto	  hogere	  uitstoot	  in	  de	  toekomst,	  
uitgaande	  van	  gelijkblijvende	  reductiedoelstellingen.	  Zo	  is	  voor	  de	  eerder	  
berekende	  absolute	  uitstoot	  van	  het	  25	  procent	  reductiedoel	  voor	  2020	  
nu	  een	  reductie	  van	  28	  procent	  nodig.	  Wanneer	  de	  absolute	  uitstoot	  tot	  
doel	  staat	  (dus	  de	  totale	  fysische	  klimaatdruk),	  moeten	  ook	  de	  relatieve	  
reducties	  voor	  2050	  verder	  omlaag	  (ECN,	  2016).	  

• Tot	  slot	  een	  subjectieve	  aanmerking:	  de	  GWP-‐verhouding	  tussen	  methaan	  
en	  CO2	  is	  sterk	  tijdschaalafhankelijk.	  Een	  methaanmolecuul	  blijft	  
gemiddeld	  slechts	  8,9	  jaar	  in	  de	  atmosfeer	  (en	  houdt	  in	  die	  periode	  een	  
grote	  hoeveelheid	  warmte	  vast).	  Een	  gemiddeld	  CO2-‐molecuul	  blijft	  
meerdere	  eeuwen	  in	  de	  atmosfeer.	  CO2-‐uitstoot	  is	  dus	  hoog-‐cumulatief,	  
en	  vergroot	  met	  name	  het	  klimaatprobleem	  voor	  de	  verre	  toekomst.	  CO2-‐
uitstoot	  vergroot	  de	  traagheid	  van	  het	  klimaatsysteem,	  terwijl	  
methaanuitstoot	  deze	  juist	  verkleint.	  In	  die	  zin	  kan	  methaan	  worden	  
opgevat	  als	  een	  ‘blessing	  in	  disguise’	  –	  omdat	  de	  gevolgen	  in	  het	  heden	  
zichtbaar	  zijn,	  en	  niet	  pas	  over	  meerdere	  decennia.	  Ter	  indicatie	  van	  de	  
omvang	  van	  klimaattraagheid,	  zie:	  
http://www.bitsofscience.org/observed-‐vs-‐real-‐global-‐temperature-‐
series-‐conclusion-‐7180/	  
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Van	  2-‐graden-‐doel,	  naar	  1,5-‐graden-‐ambitie	  –	  wat	  betekent	  
dit	  voor	  de	  wereld,	  en	  wat	  voor	  Nederland?	  

	  
Tijdens	  de	  UNFCCC-‐klimaattop	  in	  Parijs	  van	  december	  2015	  heeft	  Nederland	  
steun	  uitgesproken	  voor	  een	  hogere	  internationale	  klimaatambitie,	  namelijk	  
beperking	  van	  de	  mondiale	  opwarming	  tot	  1,5	  graden	  ten	  opzichte	  van	  het	  pre-‐
industriële	  klimaat.	  Dit	  doel	  komt	  voort	  uit	  de	  onaanvaardbaar	  groot	  geachte	  
klimaatschade	  van	  het	  eerdere	  2-‐graden-‐doel,	  dat	  resulteert	  in	  grootschalige	  
afsmelting	  van	  ijskappen	  en	  een	  sterke	  toename	  van	  droogten	  en	  andere	  
weersextremen.	  De	  1,5-‐graden-‐ambitie	  wordt	  ook	  gesteund	  door	  de	  EU	  en	  is	  
opgenomen	  in	  de	  tekst	  van	  het	  uiteindelijke	  Parijs-‐akkoord.	  De	  Nederlandse	  
overheid	  formuleert	  op	  zijn	  internationale	  website	  (government.nl)	  de	  
Nederlandse	  steun	  voor	  de	  1,5-‐graden-‐ambitie	  als	  volgt:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Rijzende	  vragen	  over	  deze	  steun	  in	  licht	  van	  beleidsdiscrepanties	  op	  pagina	  4	  en	  
het	  overzicht	  van	  wetenschappelijke	  feiten	  op	  pagina	  7	  en	  fossiele	  export	  op	  8:	  
	  

• Wat	  betekent	  de	  Nederlandse	  steun	  voor	  het	  1,5-‐graden-‐doel	  in	  praktijk?	  
• Waarom	  gaat	  het	  kabinet	  in	  hoger	  beroep	  tegen	  een	  2-‐graden-‐vonnis	  en	  

steunt	  het	  in	  hetzelfde	  jaar	  de	  1,5-‐ambitie,	  zonder	  aanvullend	  beleid?	  
• Hoe	  wil	  Nederland	  internationaal	  bijdragen	  aan	  de	  1,5-‐graden-‐ambitie?	  
• Waarom	  sluit	  dit	  kabinet	  de	  kolencentrales	  niet?	  
• Kunnen	  de	  kolenhavens	  van	  Amsterdam	  en	  Rotterdam	  open	  blijven?	  
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Belangrijke	  wetenschappelijke	  feiten	  over	  1,5-‐graden-‐ambitie,	  
en	  het	  contrast	  met	  de	  huidige	  (mondiale)	  koers:	  
	  

• Uitgaande	  van	  mediaan	  IPCC-‐klimaatgevoeligheid	  (3	  graden	  voor	  een	  
verdubbeling	  van	  de	  CO2-‐concentratie)	  en	  het	  logaritmische	  karakter	  van	  
die	  klimaatgevoeligheid,	  is	  het	  1,5	  graden	  doel	  bij	  de	  huidige	  CO2-‐
concentratie	  al	  gepasseerd.	  Voor	  precieze	  toelichting,	  zie:	  
http://www.bitsofscience.org/do-‐the-‐math-‐climate-‐sensitivity-‐
logarithmic-‐1-‐5-‐degrees-‐400-‐ppm-‐7237/	  

• 1,5	  graden-‐beleid	  moet	  bijdragen	  aan	  een	  mondiale	  netto	  verlaging	  van	  
de	  CO2-‐concentratie.	  Dit	  is	  theoretisch	  mogelijk	  onder	  forse	  aanscherping	  
van	  emissiedoelen.	  Onder	  optimistische	  aannames	  kan	  de	  wereld	  nog	  
acht	  jaar	  doorgaan	  met	  emissies	  op	  het	  huidige	  niveau:	  
http://www.bitsofscience.org/real-‐global-‐temperature-‐trend-‐science-‐
emissions-‐1-‐5-‐degrees-‐7129/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• De	  mondiaal	  bestaande	  2030-‐emissiedoelen	  (INDC’s)	  brengen	  de	  wereld	  
echter	  op	  een	  pad	  richting	  860	  ppm	  CO2-‐equivalenten	  en	  volgens	  
gangbare	  IPCC-‐klimaatgevoeligheid	  3,5	  graden	  opwarming,	  met	  een	  kans	  
op	  afbuiging	  tot	  onder	  3	  graden	  onder	  ambitieus	  aanvullend	  beleid,	  zie:	  
http://www.bitsofscience.org/real-‐global-‐temperature-‐trend-‐world-‐on-‐
course-‐for-‐3-‐degrees-‐warming-‐7136/	  

• Nieuwe	  klimaatwetenschappelijke	  inzichten	  wijzen	  echter	  op	  de	  
mogelijkheid	  dat	  klimaatgevoeligheid	  nog	  wordt	  onderschat	  –	  zowel	  op	  
korte	  termijn	  (‘Equilibrium	  Climate	  Sensitivity’)	  –	  tijdschaal	  van	  
decennia:	  http://www.bitsofscience.org/real-‐global-‐temperature-‐trend-‐
climate-‐sensitivity-‐leading-‐climate-‐experts-‐7106/	  

• Alsook	  op	  veel	  grotere	  tijdschalen,	  waarbij	  gesproken	  wordt	  ‘Earth	  
System	  Sensitivity’,	  en	  grootschalige	  temperatuurterugkoppelingen	  van	  
ijskappen,	  oceanen	  en	  de	  biosfeer	  worden	  meegewogen,	  en	  de	  
opwarming	  nog	  kan	  verdubbelen	  –	  zonder	  verdere	  stijging	  van	  
broeikasgassen:	  http://www.bitsofscience.org/observed-‐vs-‐real-‐global-‐
temperature-‐series-‐conclusion-‐7180/	  
	  

• Nota	  bene:	  ‘Earth	  System	  Sensitivity’	  laat	  positieve	  terugkoppelingen	  in	  
de	  koolstofkringloop,	  waarbij	  opwarming	  mogelijk	  leidt	  tot	  extra	  CO2-‐	  of	  
methaanemissies	  vanuit	  de	  biosfeer,	  oceanen	  en	  permafrost	  nog	  buiten	  
beschouwing.	  Zulke	  terugkoppelingen	  kunnen	  de	  mondiale	  opwarming	  
nog	  verder	  versnellen	  en	  verhogen(!)	  
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Van	  koolstofbudget	  naar	  koolstofreserves.	  Divestering	  is	  
noodzaak	  voor	  klimaat,	  en	  zachte	  landing	  voor	  economie	  
	  
De	  totale	  koolstofvoorraad	  in	  het	  bezit	  van	  fossiele	  energiebedrijven	  is	  een	  
veelvoud	  van	  de	  resterende	  emissieruimte.	  Het	  grootste	  deel	  van	  deze	  reserves	  
kan	  dus	  niet	  op	  de	  markt	  komen.	  Investeringen	  in	  fossiele	  brandstoffen	  moeten	  
dus	  worden	  teruggetrokken,	  enerzijds	  om	  klimaatdoelen	  te	  behalen,	  anderzijds	  
om	  een	  grote	  financiële	  zeepbel	  gecontroleerd	  te	  verkleinen.	  
	  

• Om	  een	  66%	  kans	  te	  behouden	  onder	  2	  graden	  te	  blijven,	  resteerde	  begin	  
2016	  nog	  een	  koolstofbudget	  van	  805	  miljard	  ton	  CO2	  (Global	  Carbon	  
Project/Carbon	  Brief,	  2016).	  

• Om	  een	  66%	  kans	  te	  behouden	  onder	  1,5	  graden	  te	  blijven,	  resteerde	  
begin	  2016	  nog	  een	  koolstofbudget	  van	  205	  miljard	  ton	  (Global	  Carbon	  
Project/Carbon	  Brief,	  2016).	  

• De	  totale	  koolstofreserve	  in	  het	  bezit	  van	  fossiele	  energiebedrijven	  is	  een	  
veelvoud	  daarvan	  en	  wordt	  geschat	  op	  2.795	  gigaton	  CO2	  (Carbon	  
Tracker	  Initiative,	  2011)	  een	  waarde	  die	  meegroeit	  met	  voortzettende	  
exploratie	  van	  bijvoorbeeld	  diepzee-‐olie,	  teerzanden	  en	  schalievelden	  –	  
met	  een	  totale	  winbare	  koolstofreserve	  die	  wordt	  geschat	  op	  11.000	  
gigaton	  CO2	  (Nature	  2015).	  

• Om	  een	  50%	  kans	  te	  behouden	  onder	  2	  graden	  te	  blijven,	  moet	  tweederde	  
van	  de	  bekende	  voorraad	  fossiele	  brandstoffen	  in	  de	  grond	  blijven	  (IEA,	  
2012)	  

• Voor	  een	  80%	  kans	  om	  onder	  2	  graden	  te	  blijven,	  moet	  80%	  van	  de	  
bekende	  voorraad	  fossiele	  brandstoffen	  in	  de	  grond	  blijven	  (Carbon	  
Tracker	  Initiative,	  2013).	  

• Voor	  een	  50%	  kans	  om	  onder	  2	  graden	  te	  blijven,	  moet	  de	  helft	  van	  alle	  
bekende	  aardgas-‐,	  tweederde	  van	  alle	  bekende	  aardolie-‐	  en	  80%	  van	  alle	  
bekende	  steenkoolvoorraden	  in	  de	  grond	  blijven	  (Nature,	  2015).	  

	  
Dit	  heeft	  ook	  grote	  gevolgen	  voor	  de	  financiële	  stabiliteit	  van	  grote	  investeerders	  
en	  daarmee	  de	  volledige	  wereldeconomie	  –	  aangezien	  de	  volledige	  
koolstofvoorraad	  van	  fossiele	  energiebedrijven	  als	  winbare	  activa	  te	  boek	  staan:	  
	  

• De	  totale	  overwaardering	  van	  fossiele	  energiereserves	  wordt	  op	  een	  
waarde	  rond	  22	  biljoen	  dollar	  geschat,	  de	  zogeheten	  ‘carbon	  
bubble’/koolstofzeepbel	  (Carbon	  Tracker	  Initiative,	  2013).	  

	  
Mondiaal	  is	  een	  brede	  divesteringsbeweging	  tot	  stand	  gekomen	  die	  fondsen	  en	  
investeerders	  oproept	  zich	  terug	  te	  trekken	  uit	  fossiele	  brandstoffen:	  
	  

• In	  2016	  zijn	  door	  divestering	  mondiaal	  fondsen	  ter	  waarde	  van	  5,44	  
biljoen	  dollar	  fossielvrij	  geworden.	  In	  2015	  lag	  het	  bedrag	  nog	  op	  3,4	  
biljoen	  dollar	  (Arabella	  Advisors,	  2016).	  

• In	  Nederland	  richt	  deze	  campagne	  zich	  onder	  andere	  op	  de	  
pensioenfondsen,	  de	  grootste	  (1,7	  biljoen	  euro)	  publieke	  
vermogensbeheerders:	  http://gofossilfree.org/nl/pensions-‐paris-‐pledge/	  
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Versnelling	  energietransitie	  banenmotor	  voor	  Nederland?	  
	  
Versnelling	  van	  de	  energietransitie	  creëert	  structureel	  meer	  banen	  dan	  het	  kost.	  
Dit	  blijkt	  uit	  prognoses	  en	  diverse	  internationale	  praktijkvoorbeelden:	  
	  

• Los	  van	  waterkracht,	  hebben	  mondiaal	  (2015)	  8,1	  miljoen	  mensen	  een	  
baan	  door	  duurzame	  energie.	  De	  jaarlijkse	  groei	  bedraagt	  5%	  (IRENA,	  
2016).	  

• Duurzame	  energie	  creëert	  het	  grootste	  aantal	  banen	  in	  China,	  gevolgd	  
door	  Brazilië,	  de	  VS,	  India,	  Japan	  en	  Duitsland	  (IRENA,	  2016).	  

• Zonne-‐energie	  creëert	  de	  meeste	  werkgelegenheid	  en	  heeft	  de	  snelste	  
groei,	  wereldwijd	  (2015)	  2,8	  miljoen	  banen	  en	  een	  jaarlijkse	  toename	  van	  
11%,	  met	  snelle	  groei	  in	  de	  VS	  en	  Japan,	  maar	  een	  daling	  in	  Europa	  
(IRENA,	  2016).	  

	  
De	  meeste	  transitiescenario’s	  gaan	  uit	  van	  een	  transitie	  naar	  grofweg	  50%	  
duurzame	  energie	  en	  50%	  energie-‐efficiëntie.	  Ook	  efficiëntie	  creëert	  banen:	  
	  

• In	  de	  VS	  waren	  er	  in	  2010	  circa	  830.000	  banen	  in	  energie-‐efficiëntie.	  Daar	  
komen	  er	  nog	  1,3	  tot	  1,9	  miljoen	  bij	  naar	  2050.	  In	  duurzame	  energie	  zijn	  
dat	  (2014)	  724.000	  directe	  banen,	  en	  ruim	  tweemaal	  zoveel	  wanneer	  ook	  
werkgelegenheid	  in	  aanlevering	  wordt	  meegerekend	  (EESI,	  2015).	  

• In	  Duitsland	  heeft	  (2013)	  energie-‐efficiëntie	  al	  848.000	  banen	  gecreëerd	  
(DENEFF,	  2014).	  Duurzame	  energie	  heeft	  in	  Duitsland	  (2013)	  371.400	  
banen	  gecreëerd	  (GWS,	  2014),	  en	  de	  hele	  Energiewende	  meer	  dan	  een	  
miljoen	  (UBA,	  2014).	  In	  2020	  draagt	  duurzame	  energie	  naar	  verwachting	  
37	  miljard	  euro	  bij	  aan	  het	  Duitse	  BNP	  en	  ligt	  de	  netto	  werkgelegenheid	  
120.000	  banen	  hoger	  dan	  zonder	  de	  Energiewende	  (GWS,	  2014).	  
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Onbesproken:	  de	  grote	  rol	  van	  Nederland	  als	  fossiele	  
exporteur	  –	  grote	  verantwoordelijkheid	  voor	  Europese	  
energietransitie	  en	  mondiale	  1,5-‐graden-‐ambitie.	  
	  
Een	  grotendeels	  onbesproken	  factor	  in	  het	  Nederlandse	  klimaatdebat	  is	  de	  grote	  
rol	  die	  Nederland	  speelt	  als	  exporteur	  van	  fossiele	  brandstoffen.	  Nederland	  heeft	  
de	  twee	  grootste	  steenkoolhavens	  van	  Europa	  en	  exporteert	  meer	  steenkool	  dan	  
het	  consumeert.	  Nederland	  is	  daarnaast	  nog	  steeds	  een	  netto	  exporteur	  van	  
aardgas	  –	  en	  een	  zeer	  grote	  exporteur	  van	  aardolie	  en	  van	  aardolie	  afgeleide	  
producten.	  Dit	  betekent	  enerzijds	  dat	  de	  Nederlandse	  economie	  zich	  moet	  
voorbereiden	  op	  zeer	  ingrijpende	  veranderingen,	  en	  anderzijds	  dat	  Nederland	  
een	  nog	  grotere	  verantwoordelijkheid	  draagt	  in	  het	  behalen	  van	  Europese	  
klimaatdoelen	  en	  de	  internationaal	  overeengekomen	  1,5-‐graden-‐ambitie.	  
	  

• Nederland	  heeft	  de	  twee	  grootste	  steenkoolhavens	  van	  Europa:	  
Rotterdam	  (1)	  en	  Amsterdam	  (2).	  De	  gezamenlijke	  kolenoverslag	  van	  
deze	  twee	  havens	  bedroeg	  in	  2015	  49	  miljoen	  ton	  –	  waarvan	  het	  grootste	  
gedeelte	  wordt	  doorgevoerd	  naar	  het	  buitenland,	  met	  name	  Duitsland.	  

• Afhankelijk	  van	  de	  specifieke	  koolstofintensiteit	  van	  de	  steenkool	  komt	  de	  
gezamenlijke	  kolenoverslag	  van	  Rotterdam	  en	  Amsterdam	  (2015)	  
overeen	  met	  circa	  130	  tot	  140	  megaton	  CO2.	  (Ter	  vergelijking:	  de	  
volledige	  binnenlandse	  broeikasgasuitstoot	  van	  Nederland	  bedraagt	  
(eveneens	  2015)	  196	  megaton	  CO2-‐equivalenten,	  waarvan	  167	  megaton	  
CO2	  (CLO,	  2016).)	  
	  

Rotterdam	  en	  Amsterdam	  zijn	  ook	  grote	  exporteurs	  van	  overige	  fossiele	  
brandstoffen	  –	  met	  name	  aardolieproducten,	  alles	  op	  basis	  van	  jaarcijfers	  2015	  
beide	  havenbedrijven:	  
	  

• Rotterdam	  heeft	  een	  LNG-‐overslag	  van	  2,3	  miljoen	  ton	  (91%	  stijging	  tov	  
voorgaande	  jaar),	  ruwe	  aardolie	  103	  miljoen	  ton	  (+8%),	  bewerkte	  
(minerale)	  aardolie	  88	  miljoen	  ton	  (+18%).	  

• De	  overslag	  van	  olieproducten	  in	  de	  haven	  van	  Amsterdam	  bedraagt	  39	  
miljoen	  ton	  (+1,1%).	  Amsterdam	  heeft	  ‘s	  werelds	  grootste	  benzinehaven.	  

• Gezien	  verschillen	  in	  koolstofgehalte	  is	  het	  niet	  goed	  te	  zeggen	  hoe	  hoog	  
te	  overeenkomende	  CO2-‐uitstoot	  van	  de	  doorvoer	  van	  aardolieproducten	  
van	  Amsterdam	  en	  Rotterdam	  is,	  maar	  gezien	  de	  grote	  omvang	  is	  deze	  
met	  zekerheid	  nog	  groter	  dan	  de	  CO2-‐uitstoot	  van	  de	  kolenoverslag.	  De	  
fossiele	  doorvoer	  vanuit	  beide	  havens	  representeert	  daarmee	  een	  
aanzienlijk	  grotere	  hoeveelheid	  CO2	  dan	  de	  volledige	  binnenlandse	  
uitstoot	  van	  Nederland.	  

	  
Nederland	  is	  tot	  slot	  ook	  nog	  een	  grote	  exporteur	  van	  aardgas.	  Deze	  export	  
piekte	  in	  2013,	  en	  is	  sindsdien	  met	  een	  kwart	  verminderd.	  
	  

• De	  Nederlandse	  export	  van	  aardgas	  bedraagt	  (2015)	  47,1	  miljard	  kubieke	  
meter	  (CBS,	  2016).	  (Ter	  vergelijking:	  Nederland	  importeert	  36	  miljard	  
kubieke	  meter	  gas,	  en	  produceert	  51,2	  miljard	  kubieke	  meter	  gas.)	  
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Stroomdiagram	  voor	  productie,	  verbruik,	  import	  en	  export	  van	  verschillende	  fossiele	  
brandstoffen,	  voor	  Nederland	  in	  2013.	  Let	  wel:	  bandbreedte	  uitgedrukt	  in	  
energiewaarde,	  niet	  in	  gekoppelde	  uitstoot	  –	  dan	  zou	  steenkool	  bredere	  band	  hebben.	  


